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Ernstige zorgen over kwaliteit van het onderwijs 

 
 

Geachte mevrouw Van Bijsterveldt, 
 

Met deze brief willen de besturen van primair onderwijs Plateau Assen, OBOMD Midden Drenthe en 

COG Drenthe hun grote zorgen uitspreken over de wijze waarop het onderwijs op dit moment 
bekostigd wordt en de gevolgen die dit heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. 

 
Betreffende besturen worden geconfronteerd met de gevolgen van stevige financiële ingrepen die 

de kwaliteit van ons onderwijs fors bedreigen.  
 

In dit kader noemen wij: 

 
(volgens oud staatsecretaris Mw. Dijksma wel degelijk een korting op Lumpsum) 

 
 

 

 
e extra kosten die besturen moeten dragen voor de functiemix uit een budget dat al vele 

malen ingezet is voor diverse andere doeleinden conform de CAO 
 

 

nde vergoeding ten behoeve van onderhoud en fysieke omstandigheden 
 

 
Deze ingrepen staan haaks op de ambitie van de regering om de kwaliteit van het onderwijs in 

Nederland op een hoger plan brengen. Wij kunnen de maatregelen dan ook absoluut niet plaatsen. 
Het tegendeel van wat beoogd wordt, wordt nu bereikt. 

 

Vanaf 2009 worden wij geconfronteerd met minder inkomsten op m.n. het gebied van de personele 
component. Dit leidt tot forse overschrijdingen in de exploitatie en tot het interen op de noodzakelijk 

aanwezige reserves. In de voorbereiding van de begroting 2011 wordt geconstateerd dat onze 
organisaties stevige ombuigingen moeten realiseren om tot een verantwoorde begroting te komen 

voor nu en in de toekomst. Het kan niet anders dan dat dit leidt tot ingrepen in het primaire proces. 

Schoolbesturen zullen de ouders van de leerlingen en hun personeelsleden dan ook confronteren 



met berichtgevingen rond voorgenomen ingrepen in de schoolorganisaties. 

Vol verbazing hebben wij kennis genomen van uw uitspraken dat de besturen best in staat zijn om 

een oplossing te zoeken voor de bezuinigingen in de lumpsum en de groeiregeling zonder dat dit 
afbreuk doet aan de kwaliteit van het primaire proces, de leerlingen in de klas. 

Hoe is het mogelijk dat een minister, die zegt op te komen voor de kwaliteit van onderwijs, 
dergelijke uitspraken voor haar rekening durft te nemen. Op basis van welke analyse denkt u deze 

uitspraak te kunnen doen? Waar is uw onderbouwing? 

 
De afgelopen jaren is er heel veel gebeurd in het onderwijs. Na de invoering van lumpsum hebben 

wij de handschoen opgenomen en geïnvesteerd in de kwaliteit van ons onderwijs en de 
professionalisering van onze leerkrachten. Zeker ook in de wetenschap dat geld niet op de plank 

moet blijven liggen, maar dat het ingezet dient te worden in het onderwijs aan onze leerlingen. Het 
is dan triest te moeten constateren dat een net aangetreden minister je zo in de kou laat staan. 

Uiteraard kijken wij kritisch naar onze eigen overhead. U weet echter, net als wij, dat daar binnen 

het primair onderwijs niet zoveel te halen is. Dit betekent dan ook dat het gebrek aan voldoende 
financiële middelen o.a. de volgende gevolgen zullen hebben: 

 
ich dagelijks met hart en ziel voor hun leerlingen 

inzetten. 

 
 

 
hebben. 

schoolleiding zal minder tijd kunnen besteden aan het bezoeken van hun leerkrachten in 
hun klas om hen te coachen en te begeleiden. Een taak die een belangrijke voorwaarde is 

voor de realisatie van opbrengstgericht werken en verdere professionalisering van 

leerkrachten. 
 

onderwijs ondersteunend personeel. Net op een moment dat hier juist een stevige stap 
voorwaarts is gezet. 

 

Dit alles in de wetenschap dat er tegenwoordig heel veel gevraagd wordt van het onderwijs in een 
veranderende samenleving. Dit is niet meer met elkaar te rijmen. 

 
De besturen van primair onderwijs in de gemeente Assen en Midden Drenthe realiseren zich terdege 

dat wij, in economisch moeilijke tijden ook kritisch dienen te kijken naar de financiering van ons 

onderwijs. 
Echter wij verwachten dan wel van een minister dat zij duidelijk is in het benoemen van de effecten 

die het heeft en dat zij niet net doet of dergelijke ingrepen niet ten koste gaat van het onderwijs en 
de zorg aan onze leerlingen. 

 
Namens allen die zich zeer nauw betrokken voelen bij het onderwijs zouden wij u willen zeggen: 

 

"Zorg dat wij over adequate middelen beschikken en wees helder over het effect van uw 
beleidsvoornemens ten aanzien van het onderwijsbeleid van deze regering!" 

 
Tot slot nodigen we u graag uit om over de onderhavige problematiek met ons in gesprek te gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Paul Moltmaker, algemeen directeur Plateau Assen 

Jos Kimmenade, interim algemeen directeur OBOMD Midden Drenthe 
Albert Velthuis, voorzitter College van Bestuur COG Drenthe 

En de betrokken directieberaden 


